תנאי השימוש בJerusalem Tech Jobs-
כללי
 .1תנאי שימוש אלו מהווים מסמך מחייב בין מחפשי העבודה והמעסיקים המשתמשים בפלטפורמת
( Jerusalem Tech Jobsלהלן" :מחפש עבודה"" ,מעסיק" ו"הפלטפורמה" בהתאמה) לבין עמותת
"רוח חדשה" (להלן" :העמותה" ו/או "מנהלי הפלטפורמה") ,ומסדירים את תנאי השימוש בה.
 .2האמור בכתב תנאי שימוש זה ,מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי
נוחות בלבד.
 .3שימושך בפלטפורמה מהווה הסכמתך להיות מחויב\ת לתנאים אלו .אינך חייב להסכים לאמור בתנאי
שימוש אלו ,אולם אם אינך מסכים לאמור כאן ,הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש בפלטפורמה.
 .4מובהר למען הסר ספק כי בעליה של הפלטפורמה על כל המשתמע מכך וכפי שיפורט להלן הינה חברת
קוואליפיט בע"מ (להלן" :קוואליפיט") המחזיקה בכל הזכויות בפלטפורמה ואחראית לתפעולה הטכני.
 .5העמותה היא בעלת רישיון לשימוש בפלטפורמה .כל מידע אשר יוזן בעת השימוש בפלטפורמה על-ידי
העמותה ו/או מעסיקים פוטנציאליים ו/או מועמדים לעבודה (להלן" :הדאטה בייס") ,מהווה רכושה
הבלעדי של העמותה
 .6הפלטפורמה היא שירות דיגיטלי הנועד לחבר ולייצר קשר ישיר בין מחפשי עבודה לבין מעסיקים
(חברות וארגונים ללא מטרות רווח) מתחומי החדשנות ,היזמות הטכנולוגית ,ההיי-טק ותעשיית מדעי
החיים ,חדשנות רפואית והביוטכנולוגיה.
 .7הפלטפורמה מיועדת להעניק למשתמש מערכת חכמה לחיפוש והתאמת משרות שעשויות להיות
רלוונטיות עבורו ,כמחפש עבודה ,מתוך מאגר המשרות הקיים בפלטפורמה (להלן" :השירות/ים") זאת,
באמצעות התאמה אוטומטית בין מחפשי עבודה בעלי כישורים וניסיון מסוימים ,לבין משרות הדורשות
את הכישורים והניסיון הללו.
 .8כמו כן ,הפלטפורמה מיועדת להעניק למעסיקים גישה למועמדים פוטנציאליים להצעות עבודה שהם
מפרסמים בה .מועמדים אלה אישרו באמצעות השימוש בפלטפורמה את העברת פרטיהם למעסיק
הפוטנציאלי.
 .9השימוש בפלטפורמה מיועד לאנשים שהינם מבקשי עבודה ולמעסיקים אשר השימוש שלהם
בפלטפורמה אושר על ידי מנהלי הפלטפורמה .העמותה רשאית להפסיק את השירות בכל עת ומכל סיבה
שהיא ללא צורך בנימוקים ומובהר כי מחפשי העבודה והמעסיקים מתחייבים כי לא יבואו בכל טענה
ו/או דרישה לעמותה או לקוואליפיט בגין הפסקת השימוש בפלטפורמה ו/או כל תקלה טכנית המעכבת
או מונעת שימוש בפלטפורמה .כמו כן ,מובהר כי העמותה תפעל לתיקון תקלות טכניות באמצעות חברת
קוואליפיט.
 .10כחלק מהליך ההרשמה מחפשי העבודה יידרשו לספק קישור לפרופיל לינקדאין ,וכן פרטי יצירת קשר.
 .11ההרשמה מותנית בכך שהמועמד עומד בתנאי הכשירות הבאים )1( :לא בוטלה יכולתו על ידי רשות
מוסמכת ,שיפוטית ,או על פי חוק מלהתקשר בהסכם כלשהוא; ( )2הינו בגיר ,או קטין שקיבל את
הסכמת הוריו ו\או אפוטרופוסיו החוקיים להתקשרות בתנאי שימוש אלה.
 .12כחלק מהליך ההרשמה עבור מעסיקים ,מנהלי הפלטפורמה יאמתו את דרכי התקשורת ופרטי המעסיק
ויוכלו בכל עת לאשר או לבטל את שימושו בפלטפורמה.
 .13במסגרת השירותים ,הפלטפורמה תאפשר למחפש העבודה ,בין היתר:
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א .עדכון ועריכת הפרופיל האישי ,ובכלל זה הזנת היכולות המקצועיות ,ניסיון מקצועי ,תנאי
שכר רצויים והזנת קורות חיים;
ב .צפייה בהצעות עבודה הממתינות לאישור מחפש העבודה התואמות את הפרופיל האישי
שלו;
ג .צפייה בהצעות עבודה שאושרו בעבר;
ד .קבלת התראות על משרות חדשות התואמות את הפרופיל האישי ישירות לכתובת הדוא"ל
 /הטלפון הסלולרי של מחפש העבודה (באמצעות מסרון ייעודי( ,אלא אם התבקש אחרת
על ידי מחפש העבודה.
במסגרת השירותים ,המעסיקים המורשים להשתמש בה יוכלו בין היתר:
א .לעדכן ולערוך באופן שוטף ועצמאי את פרופיל המעסיק באתר כך שיהיה עדכני מבחינת כל
הפרטים המוצגים בו
ב .לעדכן ולערוך באופן שוטף ועצמאי הצעות עבודה ופרופיל המועמדים הרצוי בהתאם
להגדרותיהם.
ג .לצפות בפרופילים של מחפשי עבודה רלוונטיים להצעות העבודה שלהם בכפוף לאישור
המועמדים למסירת פרטיהם למעסיק באמצעות הפלטפורמה.
ד .לצפות וליצור קשר ישיר באמצעות הפלטפורמה עם מחפשי העבודה אשר אישרו את
מסירת פרטיהם ,דרך הפלטפורמה או באופן ישיר ,על בסיס פרטי הקשר של מחפש
העבודה.
בעת השימוש בפלטפורמה ,ייתכן ויאסף מידע אודותיך מסוגים שונים ובאופנים שונים ,ובמקרים
מסוימים מידע זה אף יועבר לצדדים שלישיים ,לצורך מטרות מוגדרות מראש ,אשר מפורטות בהרחבה
בפרק מדיניות הפרטיות שלנו בהמשך תנאי שימוש אלה.
חשוב שתדע כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו מידע אודותיך ,אך אם תסרב לכך ,לא נוכל
לספק לך שירותים מסוימים במסגרת הפלטפורמה.
השימוש שיבוצע על ידי מחפשי העבודה והמעסיקים בשירותים הוא למטרותיהם הפרטיות בלבד ,ואינו
מיועד למטרות מסחריות ,ובכלל זה פעולות שיווק ,קידום מכירות ,פרסומות וכיו"ב .מחפשי העבודה
והמעסיקים מתחייבים כי לא יעבירו ,יפיצו ,או יפרסמו כל מידע שהגיע אליהם במסגרת קבלת
השירותים לצדדים שלישיים ,למעט היכן שהדבר מתאפשר על ידי השירות עצמו ,ולא ימכרו ,ישכירו,
יפיצו או יאפשרו לאחרים להשתמש בשירותים ו\או במידע המופק באמצעותם ,ולא יבצעו כל פעולה
אשר עשויה למנוע ,להפריע או לעכב את מתן השירותים לכל אדם אחר.
השימוש בפלטפורמה ,בשירותים ,במידע ובתכנים הקיימים בה הנם אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות
אשר לשמן נועדה הפלטפורמה .חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי להוות הפרה של
הוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה כדי לגרוע מאיזו מזכויותיה של העמותה ו/או
קוואליפיט ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לפלטפורמה.
המשתמשים (מחפשי העבודה והמעסיקים) מתחייבים לעמוד בהוראות הדין ובפרט בחוק התקשורת
(בזק ושידורים) וחוק הגנת המידע ,ולא לעשות שימוש בשירות על מנת לשלוח הודעות-זבל ,פרסומים
לא רצויים ,להטריד ,להתחקות או לאיים לא להשתמש כל אמצעי שהוא ,לרבות אמצעים דיגיטליים,
סקריפטים ותוכנות מחשב ,לצורך כריית מידע ,עיבודו ,תיווך בו או בורה אחרת ,למתן שירותים לאדם
אחר ,ולא ליצור כל תסריט (סקריפט) ,תוכנה ,קוד או תכנית אשר מעוותת ,משבשת ,מפחיתה או
מוסיפה פונקציונאליות לשירות הניתן במסגרת הפלטפורמה.

 .20נאסר על המשתמשים (מחפשי העבודה והמעסיקים) בכל עת:
א .להעביר באמצעות השירותים מידע כוזב;
ב .להירשם לשירות ללא כוונה להשתמש בו;
ג .להירשם לשירות עבור אחר ,או להעביר את התוצאות שקיבלו באמצעותו לאחר;
 .21אין למשתמשים כל זכות מכל סוג שהוא בפלטפורמה ,בכלל זה זכויות יוצרים וקניין רוחני בכל שירותים
המוצעים בה ,ובכל תוכן ואופן הצגתו בפלטפורמה .כל אלה הינם רכושה של העמותה או של חברת
קוואליפיט בלבד .אין להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי ,לבצע בפומבי ,להעביר לציבור ,לשנות ,לעבד,
ליצור יצירות נגזרות ,למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל ,בין על ידי המשתמש ,ובין אם באמצעות ו\או
בשיתוף ,צד שלישי ,בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים ,מכאניים ,אופטיים ,אמצעי צילום או
הקלטה ,או בכל אמצעי ודרך אחרת ,לא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהעמותה .הוראה זו תקפה גם
ביחס לכל עיבוד ,עריכה ,או תרגום שנעשו על ידי מפעילי הפלטפורמה לתכנים שהוזנו או נמסרו לעמותה
לצורך פרסום בפלטפורמה.
מדיניות פרטיות ואבטחת מידע
 .22במהלך ההרשמה והשימוש בשירותים ,מחפש העבודה יתבקש להזין פרטים אישיים ומקצועיים
במסגרת יצירת הפרופיל האישי ,הוא יהיה רשאי לצרף לפרופיל האישי קבצים נלווים כגון גיליון קורות
חיים ,המלצות וכו'.
 .23במהלך ההרשמה והשימוש בשירותים ,המעסיקים יתבקשו ליצור פרופיל חברה בפלטפורמה שיכלול
בין השאר סמליל (לוגו) ,תמונות ,קבצי וידאו ,פרטים אודות פעילות החברה ,קישור לאתר החברה
ולפרופיל החברה באתר  ,Startup Nation Central Finderמיקום החברה ועוד.
 .24המידע הנמסר על ידי מחפשי העבודה והמעסיקים מאובטח על ידי קוואיליפיט בשיטות אבטחת מידע
העומדות בסטנדרטים המקובלים בשוק לעניין זה ,וכוללות הצפנת מידע ,הגבלת גישה אך ורק לאנשים
המורשים לגשת אליו ,בקרת גישה ועוד.
 .25כאמור לעיל ,העמותה ו/או קוואליפיט ו/או מי מטעמן יפעלו ,כמיטב יכולתן ,לאבטחת פרטייך
האישיים ,לשם שמירה על פרטיותך .עם זאת ,הנך מאשר כי העמותה ו/או קוואליפיט ו/או מי מטעמן
אינן יכולות להבטיח כי הפלטפורמה תהיה חסינה בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות אליה.
 .26המשתמש רשאי בכל עת לעיין ו\או לתקן ו\או למחוק את המידע שהוזן על ידו בפלטפורמה.
 .27השימוש במידע שנאסף כאמור לעיל יעשה לצורך המטרות הבאות:
א .אספקת השירותים.
ב .שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים בפלטפורמה לרבות התאמתם עבורך.
ג .עיבוד נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בפלטפורמה.
ד .שימוש במידע סטטיסטי לצורך מחקרים על תעסוקה בשיתוף העירייה ו/או גופים
ציבוריים אחרים .כל מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך באופן אישי.
 .28העמותה מתחייבת שלא לחשוף את המידע האישי אודותיך או אודות השימוש שלך בפלטפורמה ,אלא
לצורך קיום המטרות לעיל .כמו כן ,העמותה תהיה רשאית לחשוף את המידע האישי אודותיך או אודות
השימוש שלך בפלטפורמה ככל שלשיקול דעתה הסביר של העמותה ,חשיפת המידע האישי נדרשת
לצורך חוקי ,לרבות:
א .ציות לדרישות הדין ו/או על מנת למלא אחר צו של בית משפט/רשות מוסמכת.
ב .להגן על זכויותיה של העמותה ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים.

ג .לאכוף את תנאי שימוש אלו.
ד .לצורך אימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע.
 .29במידה ותחשוף העמותה מידע אישי אודותיך ,לפי האמור לעיל ,תעשה העמותה את כל המאמצים
שביכולתה לעשות זאת תוך שמירה על פרטיותך  ,ככל שניתן בנסיבות העניין.

אחריות ושיפוי
 .30הפרטים הנמסרים בפלטפורמה על ידי מחפשי העבודה והמעסיקים ,הינם באחריותם בלבד.
 .31מנהלי הפלטפורמה ו/או קוואליפיט אינם אחראים לטיב ולתוצאות השירות ,ובכלל זה :לטיב התאמת
המשרות למחפש העבודה והתאמת המועמדים למעסיקים ו\או לדיוק המידע המופיע בהן; ו/או
להסתמכות של המשתמש ו\או צדדים שלישיים על כל אחד מאלו.
 .32בכפוף להוראות סעיף  31להלן ,קוואליפיט תהיה אחראית לזמינות השירות ורציפותו ולטיפול בכל
תקלה טכנית בפלטפורמה בהקדם האפשרי לפי נסיבות העניין.
 .33השירות במסגרת הפלטפורמה ,ובכלל זה הצעות העבודה שיוצעו למחפש העבודה ,אם יוצעו ,ניתנים על
בסיס "כמות-שהוא ( ")AS ISועל בסיס זמינות בלבד ( )AS-AVAILABLEכאשר השימוש בשירות
יעשה על אחריותו הבלעדית של מחפש העבודה והמעסיק ,ומנהלי הפלטפורמה ו/או קוואליפיט אינם
ערבים כי )1( :השירותים יעמדו בדרישת המשתמשים; ( )2השירותים לא יהיו מופרעים/רציפים/
מאובטחים או נקיים משגיאות ו/או זמינים בכל עת; ( )3התוצאות שיושגו מהשירותים תהינה מדויקות
או אמינות; ( )4טיב השירותים (ובכלל זה כמות הצעות העבודה שיוצעו למחפשי העבודה מד אחד וכמות
המועמדים שיוצעו למעסיקים ,אם בכלל ,ואיכותן) יעמוד בדרישות ובהגדרות שני הצדדים .מעצם כך,
לא תהיה כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי מנהלי הפלטפורמה ו/או קוואליפיט ו\או מי מטעמם בגין
תכונות ואופן השירות ,יכולותיו ,מגבלותיו או התאמתו לצרכי ולדרישות המשתמש.
 .34מנהלי הפלטפורמה ו/או קוואליפיט לא יהיו אחראים לכל מצג שיוצג במסגרת הפלטפורמה על ידי מי
מהמשתמשים בה ,ומצגים אלו הינם באחריות המשתמשים בלבד .מנהלי הפלטפורמה ו/או קוואליפיט
אינם מתחייבים כי התוכן המוצג בפלטפורמה מדויק ו/או /תקף ו/או שלם ו/או מתאים למטרות ו/או
לציפיות שלך ,והיא אינה מציגה לך כל מצג בדבר כדאיות השימוש בו.
 .35מובהר כי הפלטפורמה מהווה גורם מתווך בלבד וכי מנהלי הפלטפורמה ו/או קוואליפיט לא יהיו
אחראים להתקשרות ו/או לאי התקשרות שתיווצר או לא תיווצר בין מחפש העבודה לבין המעסיקים
הפעילים והמפרסמים הצעות עבודה באמצעות הפלטפורמה וכי ההתקשרות ו/או אי ההתקשרות
ביניהם תהיה תלויה במחפש העבודה ובמעסיק בלבד ועל אחריותם בלבד.
 .36מנהלי הפלטפורמה ו/או קוואליפיט לא יישאו במישרין או בעקיפין בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק
ישיר או עקיף מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש בפלטפורמה או
הסתמכות על מידע ו/או שירות באמצעות הפלטפורמה .השימוש בפלטפורמה ובתכנים שבה ,ניתנים
לשימוש כפי שהם וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא.
 .37מובהר ,כי הפלטפורמה עשויה לכלול תכנים מסחריים כגון פרסומות ,מודעות והחלפות קישורים,
הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או גופים ואתרים שותפים ,המבקשים להציע מוצרים
ושירותים רלוונטיים .העמותה ו/או קוואליפיט לא יישאו באחריות לתכנים מסחריים באם יפורסמו
בפלטפורמה ,ככל שיפורסמו .העמותה ו/או קוואליפיט אינן מוודאות או עורכות את תוכן הפרסומים
הללו או את אמיתותם.

 .38מנהלי הפלטפורמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק ו/או להשהות את הפעלת הפלטפורמה ,לשנות
את המבנה שלה ,עיצובה ,אופי וזמינותם של השירותים ו\או התכנים הניתנים בה וללא התראה
מוקדמת.
 .39מחפש העבודה והמעסיקים חייבים לשפות את מנהלי הפלטפורמה מידית בגין כל נזק ,הפסד או הוצאה
באם תידרש העמותה לשאת (לרבות שכ"ט עו"ד) בכל מקרה בו יפתח נגד העמותה הליך בגין הפרת
הצהרותיו של מחפש העבודה או המעסיק על פי תנאי שימוש אלה.
 .40העמותה רשאית לשנות או לתקן ,בכל עת ,את תנאי השימוש בפלטפורמה ואת מדיניות הפרטיות ,וליידע
את המשתמשים בה (מחפשי העבודה והמעסיקים) באמצעות פרסום בפלטפורמה ו\או באמצעות הודעה
למשתמשים .השינויים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם ,ויחולו על כלל המשתמשים בפלטפורמה ללא
יוצא מן הכלל.
שונות
 .41העמותה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לסיים תנאי שימוש אלה ,את השירותים או כל שירות
שמסופק על ידה ואף להשבית את הפלטפורמה לתקופת זמן ממושכת ,זאת מכל סיבה שהיא ללא צורך
בנימוק ,לרבות ,ומבלי לגרוע מהאמור ,עקב היעדר שימוש או אם העמותה מצאה שהמשתמש הפר את
תנאי שימוש אלה או התנהג בצורה שעשויה להיות לפגוע בתנאי השימוש .העמותה עשויה ,כמו כן ,ועל
פי שיקול דעתה הבלעדי לחדול מלספק את השירות או חלק ממנו ,עם או בלי התראה מראש .המשתמש
מצהיר כי ידוע לו כי כל סיום של גישה לשירות או לשירותים תחת תנאי שימוש אלה עשוי לחול ללא
התראה מראש ,ומכיר בכך שהעמותה עשויה לסגור את השירותים מידית .מעבר לכך ,העמותה לא תהא
אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מסיום תנאי שימוש אלה.
 .42אין בתנאי שימוש אלה כדי להיות חוזה לטובת צד שלישי.
 .43הדין החל על תנאי שימוש אלה יהא הדין הישראלי בלבד ,וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי
המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.

